Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Quinta-feira, 23 de maio de 2019
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DO DIA 25 DE MAIO DE 2019, RECEBIDA NA COMUNA DE
CASTEL VOLTURNO, CAMPANIA, ITÁLIA, TRANSMITIDA POR MARIA, ROSA DA PAZ, À VIDENTE
IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Filhos Meus,
Que a Luz de Meu Coração ilumine o caminho de redenção para a Europa e para o mundo.
A Europa necessita neste tempo reconhecer a Luz de Deus e Sua Misericórdia e, mais do que isso,
compreender a sua história para redimi-la e abraçar a Vontade Divina para o seu futuro e assim
vivê-lo.
Assim como o sol nasce todos os dias para todos os seres da Terra, assim também as Graças de
Deus descem dos Céus sobre todas as Suas criaturas, e Sua Misericórdia é derramada sobre os
homens e sobre os Reinos da Natureza, concedendo-lhes o perdão, a cura e a redenção, para que
alcancem a paz.
Na Europa, erros milenares foram vividos, e uma grande ilusão se instituiu pelo sofrimento vivido
nos corações. Muitos se fecharam para Deus e para a Sua Graça por não perceber que a presença
divina está além das ações realizadas pelo livre arbítrio dos homens.
Mas o Criador, que não desiste jamais de Seus filhos, envia repetidamente Sua Serva Fiel a este
mundo e, através dos corações simples, busca despertar os seres para a piedade e para o perdão.
Quero dizer-lhes com isso, filhos Meus, que a Europa deve ser o testemunho da Misericórdia
Divina; testemunho de que, quando os seres abaixam a cabeça em humildade para servir e receber a
Graça de Deus, é possível transformar até a mais arraigada das condições humanas.
Estamos em um tempo de milagres, porém, milagres de redenção, de cura e de Misericórdia;
milagres de conversão, não a conversão para uma religião, mas a conversão da condição humana.
A Europa deve falar ao mundo e ao Universo com a transformação de sua história. Assim como na
Terra, muitos foram os erros vividos no Cosmos, e a cura e o amor que aqui despertarem serão os
bálsamos para redimir e transformar as raízes dos equívocos dos homens nos corações dos anjos
que caíram por sua ignorância.
Compreendem assim, filhos Meus, quão importante é para Deus a redenção da Europa?
Que se abram os corações para este milagre de redenção, e que todos os Meus filhos acompanhem
com fé cada um dos passos de Deus. Não há nada que não possa ser redimido; não há coração
endurecido que não se possa abrir diante da Misericórdia Divina.
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Aos que despertaram, Eu lhes peço: sejam veículos do Amor e da Graça de Deus através da pureza
de seus corações, compreendendo que seus seres são instrumentos do Pai para a redenção planetária.
Que assim as raízes da perversão e da indiferença humana sejam arrancadas da Terra pelo sim
verdadeiro dos corações que amam a Deus e que reconhecem no Sangue derramado de Meu Filho,
Jesus, a porta para a sua redenção.
Hoje, filhos Meus, Eu os abençoo e lhes deixo Minha Paz, para que aprendam a levá-la a este
mundo, e assim proclamem a redenção da Terra.
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

