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Sábado, 1 de junho de 2013
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO NA CIDADE DE SÃO CARLOS, SÃO PAULO, BRASIL,
TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Queridos filhos,
Quando um filho Meu Me chama com a verdade do coração, para que Minha presença irradie ao
mundo, Meu Coração Imaculado recebe de Deus a permissão para responder a este chamado.
Quando Me faço presente, trago entre Minhas mãos a Vontade do Senhor para cada um dos que Me
convocaram.
Minha presença na Terra tem sempre um motivo espiritual, Deus Me permite responder ao
chamado dos que mais necessitam de Minha presença e dos que estão prontos para dar um novo
passo.
Aos que convocaram com o fervor do espírito a Minha presença Imaculada, Eu lhes digo:
Trago entre Meus braços os desígnios do Senhor para cada uma de suas vidas e trago entre Minhas
mãos um rosário luminoso que deve percorrer, conta a conta, a mão dos homens.
O fogo que acendeu o coração dos que Me chamam, deve ser ainda maior diante de Minha
presença, para que possam sustentar, por meio da Fé e da Fidelidade absoluta para com o Coração
de Deus, a Vontade do Senhor que desce através de Mim e os novos impulsos de transformação
que Meu Coração irradia.
Quantos estejam hoje diante de Minha presença, é porque suas almas Me chamaram e Eu,
respondendo a este chamado, trago-as para o Meu Coração.
Meus amados, ainda que não tenham consciência, todos os que escutam Minha voz assumem um
compromisso Comigo, todos os que tomam conhecimento de Minha presença, recebem do Senhor a
oportunidade de começar um novo ciclo na vida e em toda a sua existência, perdoando e redimindo
o passado para construir no Infinito uma nova morada e uma nova aprendizagem.
Se, a seus pequenos corações, chegou a Boa Nova de Minha presença no mundo, devem refletir
profundamente sobre a responsabilidade que assumem seus corações.
Estão em um tempo de caos, onde a Paz quase não existe no mundo, sendo chamados a viver a
transformação do coração, a serem guiados passo por passo neste caminho de conversão, guiados
pela Rainha do Céu e da Terra, coroada de estrelas pelos anjos Celestiais e escolhida por Deus para
preparar o mundo para a chegada do Redentor.
O Senhor observa com profunda atenção a resposta de Suas criaturas, Ele sabe de cada movimento
dos corações humanos e conhece as virtudes e fraquezas de cada um de Seus filhos.
Meus amados, Minhas palavras ressoam de forma Universal, para que todos o que tomem contato
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com este Verbo Divino, possam sentir Minha presença e descobrir em cada palavra o alento e o
impulso que necessitam para seguir adiante.
Venho como Mãe e Rainha da Paz, para que a Paz volte a nascer no coração dos homens e não
desapareça do mundo.
Venho como Mãe da Divina Concepção da Trindade, para conceber o Espírito Santo em cada
coração humano e desta forma, retirar os véus de ignorância que separam Meus filhos de Deus e do
Universo no qual Ele habita.
Venho como Mãe do Mundo e Mãe Universal, para desvendar mistérios que estiveram ocultos para
os corações do mundo durante todos esses séculos de existência, porque alguns poucos foram
capazes de ultrapassar o conhecimento e as barreiras da mente, para mergulhar no Infinito do
Coração de Deus, através do próprio coração.
Hoje os convido, filhos Meus, novamente ao despertar, ao descobrimento de Deus através da
oração, ao descobrimento do Amor através da comunhão, ao descobrimento da Piedade através de
um jejum verdadeiro pelas almas.
Como Mãe e peregrina, Eu os convido a acompanhar Meus passos, a viver Minhas palavras, que
não são Minhas, mas sim são o Eco da Voz de Deus, ressoando no mundo através de Seus Fieis
Mensageiros.
É tempo de despertar, filhos amados, para viver uma vida de maior Fraternidade e Paz, através do
serviço constante e da oração diária.
Contam com Minha presença para dar novos passos rumo a transformação e a reconversão. Contam
com a Voz de Meu Filho, para abrir seus corações e chamá-los a seguir Seus passos.
Deus entrega, neste tempo, o Céu nas mãos dos homens. Quem saberá aceitar?
O Universo de Deus os aguarda.
Eu os amo e os abençoo para toda a Eternidade.
Agradeço-lhes por deixarem-se guiar por Meu Coração.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade.

