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TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, À MADRE SHIMANI

Meus amados filhos,
Louvado seja Jesus, Nosso Senhor, e viva para sempre em seus corações.
Quantos desafios para a consciência chegam, neste tempo, a suas vidas de forma acelerada!
Há muito, Meu Filho disse a esta humanidade que Seus Fiéis Discípulos neste tempo fariam coisas
maiores do que Ele fez, porque esperava de todos que pudessem enfrentar desafios maiores, e todos
compreenderam que Ele se referia ao sofrimento.
Mas Ele também lhes disse que havia morrido na cruz para que ninguém mais tivesse que viver Sua
Paixão daquela maneira.
Hoje os desafios são outros, porque Ele necessita que todas as consciências deste mundo saibam
que está retornando, trazendo o Perdão e a Misericórdia de Deus para todos, sem exceção; necessita
que Seus Obreiros Fiéis façam ressoar este anúncio em todo o planeta, sem perda de tempo nem
descanso.
Ele necessita que muitos de Seus filhos transformem suas vidas em uma vida de apostolado, de
entrega a Seu Sagrado Coração, para que assim sejam transmissores de Sua Divina Misericórdia a
toda a humanidade.
Neste próximo ciclo, Seus Amados Apóstolos do novo tempo se multiplicarão e difundirão Sua
Mensagem de Amor, Perdão, Fé, Serviço e Misericórdia; contarão com todos os meios disponíveis
no mundo para que isso se faça realidade.
Os tempos já chegaram e para que a purificação planetária encontre as almas preparadas,
reconciliadas com Deus Criador e firmes em suas almas e mentes, esta mensagem deverá chegar
até os confins do mundo, sem demora.
Neste tempo, a voz do Mestre será escutada em uníssono por todo o planeta, para que todas as
almas que esperam Seu Amor, Sua Paz e Seu Perdão O escutem, onde quer que estejam.
É por isso, Meus amados, que todos devem abrir a mente e o coração, para que coisas inusitadas
aconteçam e tudo o que foi criado pelo homem com finalidades egoístas se transforme em
instrumento do Bem e em transmissor da Boa Nova. O Cristo Salvador chegando está.
Adiante, filhos amados! Não temam, porque estou com vocês, acompanhando-os e resguardando-os
de todo o mal.
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Em vocês Meu Filho colocou Sua Confiança e Seu Amor de Mestre, Pai, Irmão e Amigo.
Sigam Suas Instruções em obediência e em entrega e verão a mão de Deus Criador agir nesta Terra.
Abençoa-os, ama-os e os acompanha sempre,
Grata por estarem hoje Comigo.
Maria, Mãe da Paz e da Divina Misericórdia

