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MENSAGEM EXTRAORDINÁRIA DE MARIA, MÃE DA DIVINA CONCEPÇÃO DA TRINDADE,
TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, À MADRE MARÍA
SHIMANI DE MONTSERRAT

Do Coração de Deus Minha Voz chega à terra do amor e do perdão, escola sideral que será aquela
que converterá este e outros Universos em uma Criação nova, onde a raça de Cristos florescerá.
E será daqui, deste pequeníssimo presépio chamado Aurora, que esses Cristos nascerão para todo o
Universo.
Sei que hoje não compreendem Minhas palavras, mas logo verão, filhos Meus, com o passar do
tempo, como esta humanidade dará à luz os Cristos do novo tempo, que impulsionarão no Universo
as mudanças que darão outro rumo à Criação.
Hoje desço como a Divina Concepção da Trindade para trazer novamente a cura para a humanidade
e para todos vocês, fiéis e fraternos filhos de Deus. Trago da Fonte da Cura da Criação esse atributo
que o Pai quis colocar neste pequeno lugar para que daqui pudesse liberar, transmutar e curar o
mundo.
A humanidade ainda não compreendeu a grandeza do Criador, apesar de que há mais de dois mil
anos Ele colocou em um pobre presépio de Belém a Sua própria manifestação de Amor, através de
Seu Filho Primogênito.
Apesar de terem-se passado mais de dois mil anos, a humanidade ainda não aceita que, em Sua
Infinita Humildade, o Pai coloque Sua grandiosa Vontade nos mais sacrificados, nos mais pobres,
nos que mais lutam todos os dias para viver o amor verdadeiro e honrar a Verdade dia a dia.
Por isso, Aurora se prepara como o presépio de Belém para dar à luz os Novos Cristos, para que
novamente Deus possa expressar Sua perfeita Vontade no pequeno e humilde.
Hoje a Aurora do Meu Coração resplandece em amor e graça, colocando seus filhos em seu berço
de amor, de perdão e de cura.
Hoje a Aurora do Meu Coração oferece a cura e a liberação aos espíritos que chegam para oferecer
suas vidas a Cristo, para poder acompanhá-Lo em Seu retorno.
Hoje abençoo daqui, Meu presépio do final dos tempos, todos aqueles que chegam com o coração
na mão e o oferecem ao Meu Filho e também a Deus, para que o Seu Plano Divino se cumpra.
Hoje, desta Aurora do Meu Coração, envio a todos os Meus filhos do mundo, aos que sempre se
oferecem ao Meu Filho, a cura da dor e dos erros, para que possam seguir adiante cumprindo com
sua parte neste milagre divino que é preparar o caminho de retorno do Salvador, Cristo Jesus.
Hoje a Aurora do Meu Coração resplandece nas essências dos misericordiosos, dos mansos e dos
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humildes, dos que sabem do sacrifício e da temperança, dos que vivem de verdade o que Meu Filho
ensinou em simplicidade.
Hoje peço ao Pai, do Meu Coração de Mãe Celeste, desta Casa do Amor, que a temperança, a
fortaleza e a fé desçam sobre este lugar e sobre estes corações para que, neste tempo no qual a
presença do Meu Filho estará em Aurora, este recinto seja abençoado por estes atributos, que
consolidarão as muralhas internas que os sustentarão no tempo que virá.
Amo-os. Vivam em paz a honra de servir a Deus.
Sua Mãe, Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade e Mãe de Aurora

