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Meus amados filhos,
Venham a Mim quando estiverem cansados, desanimados ou se sentirem perdidos.
Orando junto Comigo serão renovados por Meu amor, serão iluminados por Minha Luz, serão
aquietados por Minha Paz e serão absolvidos das faltas por Minha intercessão perante Meu Filho,
Cristo Jesus.
Meus amados pequenos, se bem que seu sofrimento não é o pior deste mundo, sei que para vocês é
algo perturbador, que não lhes permite levantar a cabeça e olhar os Céus.
Quero ser, para cada um, a Mãe em quem confiam, aquela com a qual tudo se compartilha e tudo se
reparte, assim poderão sentir que o alívio e o consolo com que lhes posso brindar afasta de seus
corações todo sofrimento e toda dor.
Quando vocês me entregam suas angústias, Eu as converto em esperança, porque Meu amor por
vocês é tão grande, amados filhos, esse amor desconhecido que Eu trago do Céu é tão forte, que
muda totalmente aquilo que vocês, por si mesmos, não podem mudar.
Meus amados, vejo-os sofrer e sinto como se um espinho da coroa, que um dia Meu Filho carregou,
atravessasse Meu Coração, ainda mais sabendo que se Me entregassem seu sofrimento e se
recostassem em Meu colo tudo desapareceria.
Quero entregar-lhes essa alegria que trago do Céu, mas para isso vocês têm que abrir o coração e
confiar em Mim.
Aceitem Minha ajuda e Meu consolo, porque para isso chego neste tempo até vocês, para aliviar as
cargas deste mundo antes da chegada do Redentor.
Animem-se, filhos queridos, a viver esta etapa de mudanças que abrirá outras portas por onde a luz
do Sol, que Eu trago, ingressará e dará vida àquilo que morreu.
Amo-os e os espero em Meu Imaculado Coração.
Grata por estarem Comigo neste dia e colocarem Minhas palavras no coração.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

