Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Quarta-feira, 19 de junho de 2013
MENSAGEM DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA, TRANSMITIDA NA LAGUNA DE LOS
CUERVOS, LAVALLEJA, URUGUAI À MADRE SHIMANI

É infinita a Graça que percorre suas vidas nestes tempos onde os Mensageiros do Amor os
impregnam com Seu Amor, Proteção e Instrução.
Chega a este mundo, por intermédio da Rainha do Céu e da Terra e do Redentor de todos os
homens, a Misericórdia e o Perdão, para que a humanidade transcenda seus atavismos.
Temos entrado nos templos internos de muitas almas, porém em outras ainda não pudemos entrar
com Nosso Amor, nem sequer nos aproximar da porta desses templos custodiados por falsos
guardiães, fruto da involução.
Meus amados filhos, deverão, como Meus soldados e companheiros de Meu Amado Filho,
defender seus templos internos daquelas falsas palavras e falsas atitudes com as quais o inimigo,
em alguns momentos, quer enganá-los, porque é ali, a seus templos internos, que ele quer chegar e,
logo de seu ingresso, colocar os ferozes guardiães da involução para fazer vocês se sentirem
imunes e protegidos, o que não será real e apenas os distanciará de Deus Todo-poderoso, Fiel
Benfeitor das criaturas.
Que tenha sido despertada a verdade e que os fantasmas que os rodeavam tenham sido afugentados,
no dia de hoje. Cuidem de seus templos internos e os convertam em atalaias onde apenas o
Redentor habite com seus raios de Misericórdia e Piedade.
Filhos Meus, estão na reta definitiva da transcendência daquilo que ainda os ata a este mundo.
Estou acompanhando, como sua Mãe Universal, cada passo, cada movimento interno e externo,
sendo guardiã apenas de seus esforços e dos movimentos do inimigo que tenta permanentemente
conquistar, por meio de seus artifícios, suas vidas.
Recorram a Meu Imaculado Coração, cada vez que uma pequena incerteza ou insegurança se
aproxime de suas consciências, porque ali estarei.
O triunfo que o ser alcança, por meio do esforço da transformação, é algo que definitivamente fica
gravado na história de cada consciência e nos Livros Universais.
Esperamos logo escrever sentenças espirituais definitivas de transformação nos Livros de suas
vidas.
Amados pequenos Meus, amo-os e os acompanho nesses momentos de grande transcendência.
Em Amor ao Plano de Deus para todas as criaturas,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade
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