Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Terça-feira, 25 de junho de 2013
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO NA CIDADE DE MANANTIALES, URUGUAI, TRANSMITIDA PELA
SANTÍSSIMA RAINHA DA PAZ, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Meus pequeníssimos filhos,
Com o rosário entre Minhas mãos, oro conta a conta, por toda a humanidade, incansavelmente, para
que Meus tão pequenos filhos possam amadurecer, para perceber diante de suas vidas a presença de
Deus.
Vejo que o mundo esquece dia a dia deste Deus que os observa permanentemente e aguarda, com
eterna Misericórdia e Amor, que Sua criação possa enfim voltar os olhos e o coração para o Alto e
retornar à Morada Celestial.
Falo hoje a todos os corações do mundo, como o apelo de uma Mãe que busca os Seus filhos, para
trazê-los, um a um, ao Seu Coração.
Meus queridos, o motivo de Minha presença neste tempo é apenas trazer a Paz, Paz que Meu
Coração irradia há tantos séculos ao mundo, tentando penetrar nos corações dos que não Me
escutam.
Meu Chamado à vida de oração tem um motivo espiritual de despertar para a Vida Divina àqueles
que apenas submergem-se na vida da matéria.
Meus queridos, Eu venho dos Céus para alertá-los que o mundo é muito mais do que os seus
pequenos olhos podem ver e a Vida é algo muito mais amplo e Sagrado do que as suas pequenas
consciências podem conceber.
Meu Coração jamais cansará de alertar o mundo, para que desperte, porque a ignorância cresce no
coração dos homens e a escuridão hoje parece ter mais espaço que a Luz.
Os que hoje escutam Minha voz devem responder ao Meu Chamado por todos aqueles que não Me
escutam, porque muitos tem conhecimento de Minha presença, mas poucos confiam em Minhas
palavras, porque temem o Amor de Meu Coração, por não saber da Grandeza Infinita deste Amor e
o poder de transformação que Ele traz às suas vidas.
Os que Me escutam e Me seguem com Amor, devem ser perseverantes, porque o Dragão já
persegue a Mulher vestida de Sol e tenta tirar-Lhe o filho dos braços. Mas se seus corações
seguram firmemente em Meu Coração, por meio da oração diária, feita com absoluto Amor,
poderei segurá-los com força, cobrirei Meus pequenos filhos com Meu manto de proteção e ainda
que venham as provas, jamais permitirei que caiam de Meus braços.
Apenas quero que compreendam que, aqueles que realmente Me escutam, devem fazer muito mais
do que hoje fazem, devem doar-se muito mais do que hoje se doam, por meio da oração, do
serviço, do Amor, do jejum e da Fraternidade, como uma oferta de seus corações para equilibrar o
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mundo.
Os corações de Meus soldados devem viver para equilibrar as faltas da humanidade que fere o
Coração de Deus e de Seu Filho, que esquece da Vida Divina e ignora completamente a Vida
Universal.
Sei que as provações estão chegando para muitos de Meus filhos e hoje, apenas lhes digo que está
próximo o tempo de Meu Reinado, mas neste período, seus corações devem viver a transcendência
de todos os limites e perseverar fielmente na oração feita com o coração.
Vivam a Paz, lutem contra as resistências de seus próprios corações, para que a Paz torne a reinar
no mundo. Não escutem apenas o Meu Chamado, mas vivam-No no Amor mais puro que está
guardado em seus corações.
Meus pés caminham ao lado dos seus, para guiá-los em eterno e profundo Amor.
Perseverem, perseverem, perseverem sempre em Meu Coração.
Eu amo-os e os amarei sempre.
Maria, Mãe e Rainha da Paz

