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Quarta-feira, 8 de maio de 2013
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA NO CENTRO MARIANO DE AURORA,
TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA MÃE DO CÉU, A VIRGEM MARIA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Amados filhos de Meu Coração, renovem hoje seus corações neste ciclo que se inicia, para que por
meio de Minha presença Maternal e Celestial, seus corações possam dar mais um passo no caminho
da consagração.
Filhos Meus, espero deste ciclo, um ciclo de Glória, de Paz e de crescimento para as suas almas.
Contemplem em seus pequenos corações a importância de fazerem uma oferta sincera ao Senhor
neste dia, para que Ele, por meio de Seus Intercessores, possa ajudá-los sempre.
Meu Coração aspira que, para este ciclo, Meus filhos contemplem o impossível, pois já é tempo de
que tudo aquilo que seria impensável se manifeste.
É tempo, filhos Meus, de transformarem tudo aquilo o que jamais puderam transformar. É tempo
de manifestarem o que jamais pensariam em manifestar. É tempo de confiarem plenamente em
Meu Coração e não duvidarem nem por um só instante deste Poder Misericordioso que vem do Céu
em auxílio de seus corações.
Confiem no impulso que hoje lhes trago, para que esta Fonte de Paz Celestial ingresse em todos os
espaços que Dela necessitam e que nada esteja sem ser contemplado.
Filhos Meus, para que a Fonte Prodigiosa de Deus seja uma realidade em suas vidas, necessito que
jamais percam a Fé e a Vontade de seguir adiante. Seus corações devem estar, neste tempo, mais
fortalecidos do que nunca, pois foi para este momento que vocês se prepararam por tanto tempo.
Confiem em quem os guia, confiem no que aprenderam, confiem também no potencial oculto de
seus corações e unindo todos estes atributos de suas almas, façam uma oferta sincera do que
realmente são, para entregarem sem medo e sem demora aos pés do Criador. Com a oferta de suas
vidas, Ele construirá um novo ser, um novo coração, uma nova semente que dará uma nova vida.
Estejam então dispostos, Meus amados, a viverem a transformação para chegar naquilo que o
Senhor espera de cada um de vocês.
Não desanimem, não abaixem os braços, este é o momento de persistirem e de se fortalecerem,
sobretudo na oração, para que quando chegue o verdadeiro vento da transformação, este não os
derrube.
Filhos Meus, contem com o Meu auxílio e com a Minha presença ao lado de seus corações.
Alegrem seus espíritos, hoje é dia de se renovarem no Espírito de Deus.
Eu os abençoo e os amo.
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