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Sábado, 15 de março de 2014
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA CIDADE DE CÓRDOBA, ARGENTINA,
TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, MÃE E RAINHA DA IRMANDADE A LA
VIDENTE HERMANA LUCÍA

Hoje Meu manto estende-se pelo mundo, acolhendo todos os desamparados de espírito e de
coração. O raio de Irmandade que nasce em Meu peito irradia-se até aqueles a quem falta amor e
amadurece, no coração dos que caminham, a chama da fraternidade e da unidade com os seres entre
si, com os reinos da natureza e com Deus.
Filhos Meus, como Rainha da Irmandade trago-lhes a Paz de Meu Reino e deposito em seus
corações a irmandade de que tanto carece o mundo.
Um coração que vive em Irmandade é aquele que sabe reconhecer a necessidade nas situações da
vida e as supre com suas ações e com sua mais pura intenção.
Um coração que pulsa no ritmo da Irmandade universal é aquele que supera o cansaço e descobre o
amor ao sacrifício, quando está diante da necessidade do próximo.
A Irmandade nasce no descobrimento do Divino em cada ser. A Irmandade clareia os olhos que não
podem ver a presença de Meu Filho em cada coração.
A Irmandade cresce e amadurece nos seres que aspiram amar ao próximo sobre todas as coisas e
que descobrem no serviço aos irmãos o alimento de sua alma.
Na Irmandade está a chave de ingresso para uma vida superior. É buscando amar ao próximo e
servi-lo que encontrarão a porta que os levará ao Reino da Irmandade. É começando por ser
fraterno e companheiro neste mundo, que um dia alcançarão méritos para conhecer a Irmandade
superior e universal.
Filhos Meus, hoje lhes trago o Reino da Irmandade para que se plasme em seus corações a
aspiração permanente e inextinguível de servir ao próximo e amá-lo, construindo no mundo a nova
vida e atraindo para os seres a fraternidade que se vive no Universo de Deus.
Deposito em seus corações uma nova semente que deverá ser cultivada pela alma de vocês através
da busca permanente e da perseverança em viver a irmandade e a fraternidade entre os seres. Isso
será alcançado quando reconhecerem o Plano perfeito de Deus para cada alma irmã, quando
reconhecerem a essência cristalina que brilha no centro de cada ser e que foi criada por mãos
divinas para manifestar no universo um princípio de amor e de unidade.
Filhos Meus, hoje, a pedido de Deus, apresento-lhes uma nova face de Meu Reino, que lhes traz o
arquétipo da vida que todos os mundos devem manifestar.
Já é tempo de despertar para o novo e deixar que o velho se apague de seus corações. Não temam
descobrir novos seres em si mesmos, porque tudo o que necessitam para dar este salto, já está
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disponível diante de seus olhos e de seus espíritos. Apenas abram os braços e o coração e recebam
com amor a oferta que lhes é entregue.
Eu Sou a Rainha da Irmandade, a sempre Virgem e Bem-Aventurada Mãe de Cristo e de todos os
seres. De Meu ventre provêm todas as coisas, porque assim concedeu o Senhor a Sua Serva
Universal.
Meus amados, acolho-os hoje em Meus braços maternais e os recebo com amor em Meu Reino de
Irmandade, para que através do "sim" daqueles que representam a humanidade, pouco a pouco,
uma nova vida possa surgir sobre a Terra, para que um tempo maior de Paz seja concedido ao
mundo.
Eu os amo e lhes agradeço sempre.
Maria, Mãe e Rainha da Irmandade

