Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Sexta-feira, 28 de junho de 2013
MENSAGEM DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA, TRANSMITIDA NA CIDADE DA PALOMA,
ROCHA, URUGUAI, À MADRE SHIMANI

Queridos filhos,
Meus amados pequenos, flores de Meu manto protetor.
Hoje novamente estou muito perto de vocês, para guiá-los e levá-los ao Coração do Redentor, que
busca neste tempo Seus Discípulos e Apóstolos do Novo Tempo.
Agora que nos preparamos para um novo aniversário de Minhas Aparições em Aurora e em toda a
América, quero que compreendam, que estudem toda Minha tarefa Mariana durante os séculos
vinte e vinte e um e tratem de unir aquilo que disse nestes dois últimos séculos.
Em minhas Mensagens de amor à humanidade, encontram-se chaves muito importantes para todos
neste tempo. Isso lhes fará compreender que nos tempos que virão tudo o que foi anunciado se
cumprirá e o mundo verá que, apesar de tudo, com um mínimo de esforço, muitas coisas puderam
ser sustentadas neste planeta. Se cada um de vocês, filhos Meus, se detivesse e reflexionasse sobre
como a Virgem Maria anunciou alguns possíveis eventos e como também, por meio da oração do
coração e da vigília em todos os grupos marianos, conseguiu-se deter muitos acontecimentos e
transmutar a outros.
É assim, queridos filhos, que novamente os convoco a orar pelas intenções de Meu Imaculado
Coração, que só lhes quer ensinar como, por meio da voz amorosa da oração de Seus filhos, esta
humanidade poderia reverter muitas profecias.
Quero que saibam, amados pequenos, que nosso Pai no Céu está disposto a escutar suas súplicas,
seus pedidos; que como Pai amoroso e perfeito somente aspira que Seus filhos possam olhar para o
Alto e novamente querer unir suas vidas a Seu Poderoso Coração.
Eu, como Mãe e Mediadora, oro todos os dias para que cada um de Meus filhos volte a unir-se em
espírito a Nosso Pai de Amor, que dia a dia espera por Sua amada humanidade.
Estamos em tempos decisivos, onde todos Meus filhos devem conhecer o que une todas Minhas
Aparições àquele Propósito Celestial que Deus tem para Suas Criaturas. Saibam queridos filhos
que, quando as consciências compreendem o porquê e para que dos movimentos da Divindade,
todo o ser colabora na concretização dos Planos Divinos.
Compreendam! Compreendam, queridos filhos, porque Deus me envia faz tempo a esta Terra e
quando tiverem isto já colocado em suas consciências, estaremos mais unidos para receber a
chegada do Redentor.
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Amo-os e os guardo em Meu Imaculado Coração. Espero-os no Coração de Meu Filho para orar
pelo Propósito de Deus para a humanidade.
Grata por estarem hoje Comigo.
Maria, Mãe e Rainha da Paz

