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MENSAGEM DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA, TRANSMITIDA NA CIDADE DE LAVRAS,
MINAS GERAIS, BRASIL, À MADRE SHIMANI

Ao longo da história, Meu Coração Imaculado tem encontrado, entre as almas, aquelas que tiveram
a tarefa de transmitir, ao resto da humanidade, a história completa de vida da Virgem Maria, Mãe
de Jesus.
Nestes tempos, em que a humanidade foi se encontrando com a vida de Maria de Nazaré, em uma
tarefa mais ampla, quero refletir junto a vocês sobre a Missão que Meu Filho Jesus Me entregou na
Cruz que é muito mais profunda que aquilo que a humanidade compreendeu.
Ser a Mãe de toda a humanidade não só abarca aspectos maternais, que são compreendidos e
conhecidos na Terra, como também outras realidades que se manifestam em todos os aspectos da
consciência humana.
Vale dizer que Minha Consciência, como Mãe Espiritual de toda a raça, abarca aspectos que o ser
humano não conhece de si mesmo, do mundo como planeta nem do universo.
Hoje, Cristo Jesus está nos anunciando Seu Retorno com nova tarefa, a de Rei do Universo. Um
aspecto que abarca uma tarefa universal que a humanidade começará a conhecer a partir desse
regresso.
Assim como o Redentor, Maria de Nazaré, logo de Sua Assunção nos Céus, em corpo e alma, viveu
novas escolas de instrução celestiais que a prepararam para a tarefa que realizaria como Mãe
universal, Mãe de todas as criaturas.
As diferentes faces, por meio das quais Minha Consciência tem guiado este mundo, ao longo da
história, são diferentes manifestações para as diferentes necessidades da humanidade nos diferentes
tempos. Essas faces guardavam, cada uma delas, uma série de símbolos e mensagens para que cada
um de Meus filhos encontrasse neles próprios o que necessitavam.
Neste fim de ciclo, no qual a humanidade realiza sua síntese e se define frente a Deus, devem
compreender, amados filhos, que sou a mesma de Nazaré e a mesma de cada uma das
manifestações; a que chega para acompanhá-los nessa síntese como a Mulher vestida de Sol; a que
unirá, por meio de Seu Amor, todos os povos, todas as raças e todas as religiões.
Muito tenho aprendido no Reino Celeste, em todo este tempo, sobre o aspecto feminino do Amor
de Deus e sobre a Maternidade celestial, algo que os convido a aprender junto Comigo, com o
coração aberto, a mente limpa, assim como aprendi quando subi aos Céus.
É hora de crescer no Amor de Deus e abrir-se à Sabedoria Divina, aquela que será a base da Nova
Humanidade.
Aguardem Minhas instruções para o início do ciclo do traslado desse conhecimento celestial ao
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coração de cada um de Meus filhos.
Deixo semeada em suas consciências a semente do conhecimento eterno, esse que se aprende no
universo.
Agradeço-lhes, queridos filhos, por confiarem em Minhas palavras.
Ama-os e os abençoa,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade e Mãe Universal

