Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Quarta-feira, 12 de junho de 2013
MENSAGEM DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
AURORA, À MADRE SHIMANI

Sou sua Mãe do Céu, que vem acompanhá-los até os braços do Senhor, Cristo Jesus, o Salvador.
Louvados sejam Ele e Seu Santo Nome em suas vidas!
Meus amados filhos, cada vez que um pequeno ato de sua vontade se encaminha e ingressa na
vontade de Deus, as portas do Céu se abrem e os Anjos recebem essa oferta que cada um de Meus
filhos realiza.
O superar-se a si mesmo, o dar um passo em direção à necessidade da humanidade, deixando para
trás suas necessidades e desejos, oferta a este planeta um pouco de alívio.
Cada vez que um de Meus filhos, conscientemente, deixa para trás a própria satisfação e coloca em
primeiro lugar a necessidade do mundo, estabelece-se na consciência planetária o que nos Céus se
chama trégua espiritual. É necessário que todas essas tréguas, que se acionam dia a dia pela tarefa
consciente de muitos filhos de Deus, convertam-se em ações concretas e estáveis.
Cada vez que um filho ou uma filha aceita dar um passo definitivo na consagração, deixa de haver
somente uma trégua espiritual, e esse impulso é uma porta que se fecha ao caos e se converte em
outra porta que se abre ao equilíbrio e à harmonia.
Cada vez que um filho desta Terra se consagra definitivamente a Deus e entrega sua vida a uma
prática perpétua de devoção, ordem interior, oração e serviço aos demais, a consciência monástica
do planeta recebe uma nova luz, um novo impulso de vida que a fortalece.
Por isso, filhos amados, não temam e deem os passos que suas almas anseiam dar há muito tempo.
Unam-se a Nosso Senhor através do serviço pleno, e poderão sentir-se definitivamente parte de Seu
Coração.
Neste tempo, a Oferta Divina consiste na entrega, no sacrifício e na transmutação do planeta e da
humanidade; significa dizer, somente trabalho e um constante esforço. E quando essas ofertas são
aceitas pelas criaturas, Deus Todo Poderoso coloca essas criaturas em um espaço especial dentro de
Seu Coração, onde tudo é proteção.
Eu, como Mãe e Guardiã de suas almas, os acompanho nestes passos. Animem-se a dar tudo por
amor a Deus e a Seu Plano para esta humanidade.
Agradeço-lhes por haverem estado hoje Comigo.
Maria, Mãe e Rainha da Paz

