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Meus amados filhos,
Novas chaves estão disponíveis para todos para alcançar a conversão e a proteção de suas almas
neste tempo de caos em que o mundo vive.
As chaves que já foram entregues são: a oração, o jejum, a confissão e a comunhão com Meu Filho,
o Redentor.
Por que repito uma e outra vez, por meio de todos os Meus canais no mundo, estas mesmas coisas?
Porque a humanidade não me escuta e não se dá conta de que tem, diante de si, aquelas opções
simples que lhe permite estar a salvo, unida a Deus, a Meu Filho e a Mim, protegida dos
movimentos deste mundo neste tempo.
Que mais pode fazer uma Mãe, senão repetir e repetir de todas as formas, em todos os idiomas,
para que todos os Meus filhos no mundo possam estar sob Meu manto?
O que mais faz sofrer Meu Imaculado Coração é ver como a solução para o sofrimento de Meus
filhos está ao alcance de todos, e também, como a maioria deles não estende a mão para recolher as
Graças que descem do Céu. Muitos preferem permanecer no sofrimento e não fazer nenhum
esforço por ingressar em Meu Imaculado Coração e no Sagrado Coração de Meu Filho.
Que se passará quando se derem conta de que perderam tanto tempo?
Será que nesse momento suas almas poderão ter forças para reconverterem-se?
E se não for assim, como seguirão adiante, sabendo que rejeitaram todas as oportunidades que o
Céu lhes concedeu?
Não há maior dor para uma Mãe que ver seus filhos darem as costas ao Bem, à Paz, à Cura
espiritual, ao Amor de Deus e vê-los perderem-se no caos desta vida moderna.
Estão ainda a tempo, como já lhes disse, de retornarem ao Amor de Deus, ao Sagrado Coração de
Cristo e a Mim, sua Mãe do Céu que os busca, os espera para acolhê-los sob Seu manto de luz e
proteção.
Meus amados: só me resta orar incansavelmente por cada um de vocês, para que Meu amor toque
seus corações e aceitem viver sob Minha proteção.

Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

A todos Meus soldados marianos, fiéis trabalhadores da luz, convoco-os uma vez mais a redobrar
os esforços e a orar mais conscientemente por aqueles que não oram, que não Me escutam e que
estão em sério perigo de perder esta Graça e esta Misericórdia que está chegando, antes que a
Justiça Divina se derrame sobre a Terra e sua humanidade.
Reflitam, filhos queridos, e deem um passo para Deus.
Amo-os e os abençoo, hoje e sempre.
Grata por estarem hoje Comigo.
Maria, Mãe e Rainha da Paz

