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MENSAGEM PARA A APARIÇÃO NA CIDADE DE MANANTIALES, URUGUAI, TRANSMITIDA PELA
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, À MADRE SHIMANI

Louvado seja Cristo Jesus no coração de todos os homens e mulheres deste mundo!
Louvado seja o Santo Nome de Deus Todo-poderoso que ressoa na consciência dessa humanidade!
Neste dia bendito, em que Meus soldados marianos estão sob Meu manto de luz e proteção, quero
transmitir a toda Minha amada humanidade que, como Rainha do Céu e da Terra, enviarei um
impulso de amor e conversão para todo este mundo, porque, por meio de Meus servidores que tão
fielmente Me seguem e respondem a Meu chamado, pude transmitir Meu verbo de Amor e de Paz
nos últimos 32 anos.
Nestes tempos, onde Minhas tarefas de paz, de cura e de reconversão se unem, por meio
Medjugorje e Aurora, quero que Minha amada humanidade saiba que a Rainha da Paz e a Mãe
Divina Concepção da Trindade são Uma só. Uma face trouxe ao mundo a paz para o coração
humanidade e a outra, a da Mulher vestida de Sol, traz para todos, nestes tempos, o Espírito
Deus, o Espírito Santo.
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Sou a mesma de Nazaré, aquela que, como Mãe do Redentor, aprendeu sobre o amor e entrega
absoluta à Vontade Divina e que, ao ascender ao Reino do Pai, em corpo e alma, iniciou outros
aprendizados que Lhe fizeram conhecer o vasto Universo do Pai onde muitos mistérios se
encontram prontos para serem revelados à humanidade, quando essa abrir seu coração e estiver
disposta a saber.
Nessas escolas universais de amor e redenção, de paz e de luz divina, a Virgem Maria desenvolveu
aqueles talentos espirituais que Deus colocou em Seu Coração e Se preparou para unir-Se, em
espírito, ao Espírito de Deus e assim voltar, de tempos em tempos, à Terra para preparar a
humanidade para sua transformação definitiva e para o grande momento em que o Redentor, em
Sua Glória e Misericórdia, voltará ao mundo.
Hoje, esses tempos se cumprem e a Rainha do Céu e da Terra, a Mãe deste mundo e protetora deste
universo, chega, com todo Seu Amor, até vocês, Meus pequenos e amados filhos. Chego para
resguardar a todos em Meu colo de Amor Universal, e para dizer-lhes que todos devemos estar
preparados para a tentativa do inimigo de dar um grande golpe para impedir que os filhos da luz
cumpram com os planos do Pai nesta etapa da humanidade.
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Por isso, filhos Meus, por todo o Poder que Deus Me deu para proteger Suas Criaturas, convoco-os
hoje para a Glória de Nosso Senhor Cristo Jesus; convoco-os a unirem seu amor, aquele que
professam por Deus Pai, por Cristo e por Mim, com o que tenho por essa humanidade para que,
unidos ao Poder do Amor Universal, por meio do verbo de luz e da oração do coração, possamos
trazer a este mundo a Luz Celestial, o Poder do Espírito Santo. Esse Poder limpará os corações,
fortalecerá as almas e permitirá que as consciências realizem as tarefas que, como Filhos de Deus,
vieram cumprir.
Quero fazer descer toda a Puríssima Paz que existe nos Céus e que está disponível para a Terra.
Para isso, preciso que todos os Meus filhos clamem, com toda a força de seu amor, por essa Paz;
que orem incansavelmente para que, por meio dessa oração, ela chegue de forma contínua ao
mundo e a seu caos.
Abençoo Medjugorje, abençoo Aurora que Me abriram a porta dos hemisférios deste planeta, Meu
Amado Planeta Azul, pérola preciosa do colar de Deus.
Salve, Medjugorje! Salve, Aurora!
Salve, Terra Sagrada, onde o Redentor colocará novamente Seus Pés e definirá para sempre o
destino dessa humanidade!
Estou com todos os Meus filhos do mundo eternamente no Coração.
Amo-os, protejo-os e os guardo para sempre.
Agradeço-lhes por estarem hoje Comigo.
Maria, Rainha da Paz e Mãe da Divina Concepção da Trindade

