Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO
MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Desde o princípio da vida, quando a Criação ainda era um sentir no profundo do Coração de Deus,
seu Pai Celestial já manifestava os princípios da Cura e da Redenção, Dons que provêm do Seu
Amor por tudo o que em Seu interior estava sendo gestado.
O Criador sabia, filhos Meus, que, enviando Seus filhos para aprender, experimentar e crescer entre
as dimensões, precisaria criar também as formas com que eles pudessem retornar ao Seu Coração.
Por isso, ao manifestar a vida, as dimensões e todas as formas para que os seres pudessem evoluir,
o seu Senhor também desenhou em seu caminho o retorno ao Seu Sagrado e Infinito Coração. Por
isso, preencheu os corações dos homens com dons ocultos, e preencheu o planeta no qual habitam
com espaços sagrados, também ocultos; espaços estes que guardam em si os Dons de Deus, os
frutos do Seu Amor, que permitem às criaturas retornar ao Coração do Pai Celestial.
Aurora, filhos amados, não é apenas um lugar de paz. Aurora é uma Consciência de Cura e de
Redenção, na qual os seus corações podem viver para retornar a Deus. Aurora surgiu do Coração
de seu Criador, antes mesmo que suas vidas fossem manifestadas.
Contemplando os desafios do planeta e os véus que estariam cobrindo os olhos dos Seus filhos,
impedindo que pudessem ver e saber quem verdadeiramente são, o Criador manifestou a
Consciência de Aurora; Consciência que os ampara em Si, como o ventre de uma mãe ampara os
seus filhos. Tudo quanto necessitam, Aurora lhes dá; dentro do seu Coração, os véus se rasgam
para que possam contemplar a verdade sobre si mesmos.
Aurora, filhos Meus, revela-lhes sua condição humana mais impura, para que primeiro conheçam
as feridas que devem curar, saibam onde está o que deve ser transformado. Mas, então, do Coração
de Aurora, surge o bálsamo que os auxilia, que cicatriza o que estava aberto, que cura até o que há
de mais profundo em seus seres, libera o que estava impuro e os prepara para que, através de sua
entrega e serviço, a Consciência de Aurora se expanda e chegue aos quatro cantos deste mundo.
Contemplem, filhos amados, a Consciência de Aurora em seu interior, mas também sintam-se
inseridos nela. Em seu Coração, toda a vida encontra Cura e Redenção, para descobrir a verdade
sobre si e, assim, retornar a Deus.
Abram seus corações, para que não apenas este lugar expresse Aurora, mas suas vidas e este
planeta também sejam frutos dos Dons que o seu Criador depositou no interior de Aurora.
Assim como este lugar é sagrado, todo o planeta é sagrado, queridos filhos, mas para reconhecer os
mistérios de Deus no planeta que os acolhe, primeiro devem vivê-los em si mesmos. Para que se
rasguem os véus que encobrem o sagrado que há no mundo, primeiro devem rasgar-se os véus que
encobrem os seus próprios olhos.
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Deixem que as mãos de Aurora se estendam diante de seus rostos e puxem os véus que os tornavam
cegos, para que possam ver, sentir, experimentar e viver quem são e, mais do que isso, qual o
propósito desta vida.
Tudo o que lhes digo está impregnado de uma verdade profunda e interior, verdade essa que podem
conhecer através da entrega e da rendição de suas vidas.
Para viver Aurora, devem render-se diante de Deus e clamar por Seus Dons, pelos Dons que Ele
lhes entregou através dos lugares sagrados que se ocultam neste mundo e em toda a Criação.
É chegado o Tempo de Deus, filhos amados. Tempo no qual não apenas o caos se cumprirá como
estava previsto, mas a Redenção também se cumprirá.
Com Minhas palavras, levo-os a viver as Escrituras, levo-os a ser profecias vivas, porque é através
de vocês que tudo se cumprirá.
Eu os carrego em Meus braços para o deserto, porque ainda não sabem quem são. Chegará o
momento em que, tendo cruzado esse deserto, mostrar-lhes-ei no horizonte a Verdade de Deus, e
descobrirão, filhos Meus, que podem não apenas estar em Meus braços, mas podem caminhar
Comigo, rumo à Terra Prometida.
Depois do deserto lhes mostrarei a Nova e Eterna Jerusalém que está no Céu como na Terra, e
como duas realidades que se unem em uma só, a Terra Prometida emergirá e tudo se cumprirá.
Todos saberão quem são, tudo se tornará mais claro e o que antes pesava em seus corações, como
dúvidas e temores, se dissipará.
De Aurora surgirão luzes, luzes de uma nova vida, e do Céu também descerão à Terra os princípios
da Nova Humanidade. Esse será o Reino de Deus, filhos amados; um Reino sempre presente,
porém, então, revelado aos filhos do Supremo, os que se sabem Seus companheiros e frutos do Seu
Amor.
Que Minhas palavras ressoem em seu interior, não apenas como uma promessa, mas como uma
verdade que os leva a clamar a Aurora para que a Cura aconteça e a Redenção se realize, para que
seus olhos sejam dignos de ver e seus corações sejam dignos de sentir tudo o que hoje Eu lhes disse.
Eu os abençoo com o poder de Aurora e a Graça do Espírito de Deus.
Eu os amo e lhes agradeço por virem ao Meu encontro com o coração.
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

